
   

Sede: Rua Mário Castelhano, n.º 40, Barcarena, Oeiras

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais 

 

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Nos termos e para os efeitos do disposto n
Valores Mobiliários, vem a sociedade 
Senhores Accionistas que, de acordo com o deliberado em Assembleia Geral realizada no 
passado dia 21 de março, se encontra
dividendos relativos ao exercício de 2011
 

 
Dividendo ilíquido 
 

 
Imposto
(IRS/IRC) 2

 
Dividendo Líquido
 

 
Nos termos do Regulamento da Central de Valores Mobiliários, o pagamento dos dividendos será 
efectuado através da Central de Valo
Santo, S.A. 
 
Para efeitos de isenção, dispensa ou redução da taxa de retenção na fonte de IRS ou IRC acima 
indicada, os Senhores Accionistas devem confirmar a caracterização da sua situação tributária 
junto do intermediário financeiro onde estejam depositadas as respectivas acções.
 
Informamos ainda que a partir do dia 
transaccionadas no Eurolist by Euronext Lisbon sem
 
Queluz de Baixo, 5 de abril de 2012
 
 
A Entidade Emitente, 
 

  

GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS, SA 

Sociedade Aberta 

Sede: Rua Mário Castelhano, n.º 40, Barcarena, Oeiras 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais  

Pessoa Colectiva n.º 502 816 481 

Capital Social: 89.583.970,80 euros 

AVISO 
 

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2011
 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM nº 5/2008
, vem a sociedade Grupo Média Capital, SGPS, S.A. (“Sociedade”) 

nhores Accionistas que, de acordo com o deliberado em Assembleia Geral realizada no 
se encontram a pagamento, a partir de 19 de a

s relativos ao exercício de 2011, com os seguintes valores por acção: 

Dividendo ilíquido  Euro 0,06880 

Imposto sobre o rendimento 
(IRS/IRC) 25% 

Euro 0,01720 

Dividendo Líquido Euro 0,05160 

Nos termos do Regulamento da Central de Valores Mobiliários, o pagamento dos dividendos será 
és da Central de Valores Mobiliários, sendo Agente pagador 

Para efeitos de isenção, dispensa ou redução da taxa de retenção na fonte de IRS ou IRC acima 
os Senhores Accionistas devem confirmar a caracterização da sua situação tributária 

junto do intermediário financeiro onde estejam depositadas as respectivas acções.

Informamos ainda que a partir do dia 16 de abril (inclusive) as ações da Sociedade serão 
transaccionadas no Eurolist by Euronext Lisbon sem conferirem direito ao dividendo

de 2012 

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2011 

5/2008 e no Código dos 
Grupo Média Capital, SGPS, S.A. (“Sociedade”) avisar os 

nhores Accionistas que, de acordo com o deliberado em Assembleia Geral realizada no 
19 de abril (inclusive), os 

:  

 

 

 

Nos termos do Regulamento da Central de Valores Mobiliários, o pagamento dos dividendos será 
res Mobiliários, sendo Agente pagador o Banco Espírito 

Para efeitos de isenção, dispensa ou redução da taxa de retenção na fonte de IRS ou IRC acima 
os Senhores Accionistas devem confirmar a caracterização da sua situação tributária 

junto do intermediário financeiro onde estejam depositadas as respectivas acções. 

da Sociedade serão 
conferirem direito ao dividendo. 


